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Helios in his Chariot (Tetrippon), image from a 

435 BC krater, British Museum, London
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• Ukedag:  Søndag 

• Symbol: Sjelens sirkel med evigheten i midten 

• Mytologi: Helios, sol gud, kjørte vogn over himmelen  

• Jorden går rundt solen på 3651/4 dager,  for oss på jorden bruker Solen denne tiden gjennom 

dyrekrets. 

• Hersker: Løven og 5. Hus 

• Solen representerer essensen av vår eksistens.  

• Energien vi trenger for realisere oss selv. 

• Mitt ego, min vilje, ”jeg vil”. Fremtid. 

• Hjerte, ryggen og blodet.  

 

Psykologisk: Vår vitalitet, sjelen og den delen av oss som søker etter å vokse og utvikle oss som 

individer. Det indre lys, hvor vi søker å utvikle en bevist kunnskap for et sunt ego for å fungere i 

samfunnsmessig bra.  Hvor vi vil skinne. Yang siden. Drivstoff. 

Menneske: Far og fars figur. Mannen i en kvinnes liv.  

Sosialt: Kongelige, regjeringssjefer, presidenter, direktører, ledere, gullsmeder, herskende klasse. 

Steder: Slott, palasser, teatre og majistiske  bygninger og haller.  

Naturen: Årets sesonger og sykluser. Store majestiske planter med gule eller oransje farger.  

Løve, svane, gull, rubiner, marmor, diamanter. 

Generelt: Beveger seg ca. 1 grad pr. dag og bruker 30 dager gjennom et stjernetegn. I løpet av et år 

har den beveget seg gjennom alle tegnene i dyrekretsen.  

 

 

                                                               MÅNEN 

 

 
 

• Ukedag: Mandag 

• Symbol: Åndens utvikling 

• Mytologi: Sin,Selene, Diana, Store Moder, 3x gudinne  
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• 27 dager rundt jorda. 13 Ny/full måner i året. 

• Hersker: Krepsen og 4. Hus 

• Mave, bryst og fordøyelsessystemet 

• Instinktive reaksjoner til livet/temperament. 

• ”Jeg trenger”, våre behov og trygghet. Fortid. 

• Mødre, det kvinnelige YIN prinsippet. 

 

Psykologisk: Vår ånd og hvor vi kommer fra. Viser arvelige familiesammenheng, spesielt fra mor. 

Hva vi har tatt med oss fra fortiden. Tidelig livsmønster og automatisk oppførsel og reaksjoner som 

kan være ubeviste. Hvor vi føler oss mest hjemme, trygge og sikre. Sinnsstemninger og humør. 

Menneske: Mor og morsfigurer. Kvinnen i en mans liv.  

Sosialt: Offentlige, folket/befolkningen, sjømenn, fiskere, shipping, sykepleiere og helsepersonell.  

Steder: Pubs, barer, restauranter, hotell, skip, havner springvann og baderom. 

Naturen: Krabber, hummer, frosker, gjess, ender, kål og blomkål, brokkoli, tomat, melon. 

Sølv, perler, krystaller, månestein. Tidevann, hav og flodbølger. Vekst og beplanting.  

Generelt:  Hvordan du oppfatter din mor og selv er som mor/foreldre. Beveger seg 1 grad hver 

annen time, dvs. 12-13 grader/dag, eller 2-3 dage i et tegn.  27/28 dager gjennom alle tegnene.  

 

 
     

                                                MERKUR 
 

 

          
 

 

• Ukedag: Onsdag 

• Symbol:  Åndens vekst over sjelens sirkle med materiens kors under. 

• Mytologi: Hermes, Thoth, Merkur, Loki, budbringer  

• Kretsløp: 88 dager å gå rundt Solen 

• Hersker: Tvillingene, Jomfruen, 3. & 6. Hus 

• Symboliserer hva vi tenker, vår kritiske og analytiske ferdigheter. Informasjon og hvordan 

vi bruker den. Hvordan sinnet vårt fungerer.  
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• Kommunikasjon, uttrykker oss skriftlig og muntlig. 

• Kropp: Hjernen, hukommelse, taleevne, hender, skulder, armer og åndedrettsystemet. 

 

Psykologisk: Beskriver hvordan vi kommuniserer med andre mennesker. Hvordan vi lærer, 

innhenter eller absorberer informasjon, spesielt som barn og ungdom. Viser hvordan vi tenker. 

Menneske: Søsken, kusiner, ungdom, venner, naboer, lærere, journalister, løgnere og tyver 

Sosialt: Media, telekommunikasjon, telefon, aviser, politisk propaganda, post, e-mail/internet, biler, 

sykler, tog, lastebiler, barn og ungdomskole,  korte og daglige reiser. 

Steder: Markeder, butikker, tennisplasser, ungdomssentrer, postkontorer, Media og avis hus. 

Naturen: Rever, hyener, ekorn, papegøye, kråke, Planter med mange farger som stemorsblomster 

og hassel. Flerfargede steiner som akvamarin, glass og marmor, topas, agater. Kvikksølv. 

Generelt: 1 grad pr. døgn, 30 dager i et tegn og et år gjennom dyrekretsen. Kan aldri være mer enn 

28 grader vekk fra Solen.  

 

 

                                                                   VENUS             

   
            

• Ukedag: Fredag 

• Symbol: Sjelens sirkel over materiens kors.  

• Mytologi: Iannana, Ishtar, Aphrodite, Isis, Venus 

• Kretsløp: 225 dager rundt Solen 

• Hersker: Tyren, Vekten samt 2. & 7. Hus 

• Kropp: Nyrer, lymfe, kjertler, hals, nakke, ører 

• Våre verdier og verdsettelse av skjønnhet. Hvordan vi forholder oss til andre mennesker. 

• Kvinnen i mannens horoskop  

 

Psykologisk: Våre subjektive holdninger til skjønnhet, smak og verdier. Prinsippet for tiltrekning 

enten til partnere, venner, popularitet eller imponere. Hva vi finner attraktivt. Vårt forhold til 

penger, verdier og eiendeler. Hva vi liker og vil gjøre for å blir likt av andre. Vårt forhold til det 

feminine, både hos mann og kvinne. Hvordan du gir og tar i mot kjærlighet og hengivenhet. 

Menneske: Kvinnen. Kvinnens seksualitet i en kvinnes horoskop og kjæreste i en manns.  
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Sosiale: Kunst, underholdnings bransjen, kultur, mote industrien, modeller, frisører, sangere, 

dansere, musikere, malere, dekoratører, juveler, bønder og gartnere.  

Steder: Skjønnhets og frisør salonger, kunst gallerier, parker og haver, soverom og klesskap. 

Naturen: Dolfiner, kveg, frukttrær, epler, blomster, kopper, messing, safirer, Jade, koraler 

Generelt: Bruker en måned gjennom et stjernetegn. Er aldri mer en 48 grader fra Solen. Kalles 

morgen og aftenstjerne for den kan sees ved solopp/nedgang.  

 

 

 

                                                   MARS 

 

     
 

• Ukedag: Tirsdag 

• Symbol: Opprinnelig motsatte av Venus, nå forandret 

• Mytologi: Greske Ares for kamp og strid, to ansikter. Romerske Mars er modig, effektiv og 

tapper kriger. 

• Hersker: Væren, Skorpionen (trad.) samt 1. & 8. Hus  

• Kropp: Hodet og ansiktet. 

• Hvordan vi hevder, uttrykker våre drifter, viljestyrke. Hvor vi legger vår energi. 

• Mannen i en kvinnes horoskop. 

 

Psykologisk: Vår drivkraft, viljestyrke og hvordan vi går frem for å få det som vi vil. Begynne og 

stare opp nye ting. Lidenskapelig og hvem som tiltrekker oss seksuelt. Vårt konkurranseinstinkt og 

hvordan vi forsvarer oss mot angrep. Utrykker utålmodighet, aggressivitet og temperament. 

Menneske: Mannen! Kvinnens og mannens maskuline (Yang) side.  Mannlig kjæreste. 

Sosial: Forsvarsystemer, militæret, politi, diktatorer, opprør, forræder, mordere, feber, epidemier,  

slaktere, kirurger, smeder, stål og platearbeidere, våpenfabrikker, soldater, sportsfolk. 

Steder: Slakter, operasjonssaler, militærlegninger, avfallsplasser, ovner. 

Naturen: Insekter som stikke og biter, skorpioner, vesper, torn busker, leoparder, tigere, ulver, 

øgler, streke krydder, sennep, chili, løk, hvitløk, pepper, stål, arsenikk,  



  www.astrolom.no 
 
 

6 
 

Generelt: Beveger seg 0.5 grader i døgnet og er i et stjernetegn i ca. 60 dager. Bruker neste 2 år på 

å gå gjennom dyrekretsen.    

 

                                                    

                        JUPITER 

 

     
 

 
• Ukedag: Torsdag 

• Symbol: Voksende ånd ved siden av materiens kors. 

• Mytologi: Zeus i Hellas og Jupiter i Roma. Thor Norge 

• Hersker: Skytten, Fiskene (trad.) + 9. & 12. Hus 

• Kretsløp: Bruker 12 år (11.86) rundt Solen 

• Kropp: Lever, hypofysen.  

• Vår trang til å beskytte og ta vare på verdier. Utforske og utvide vår bevissthet og 

oppfatning. Vår filosofi og vårt verdensbilde. 

Jupiter er den store lykkeplaneten. Venus er den  lille lykkeplaneten 

 

Psykologisk: Større en selve livet. Vår evne til å se inn  fremtiden, bruke vår intuisjon, skape 

drømmer som vi senere kan realisere. Interesse for religion, filosofi og andre kulturer. Gir oss håp, 

tro og optimisme. Varm, sjenerøs og humoristisk side. Evne til å ut utvide det den berører.  

Menneske: Onkler og alt som har positive familieforhold, mor/far. Inspirer til tro og håp. Fedme. 

Sosialt: Kollektive verdier og håp. Høyere utdannelse, universiteter, publisering, gode formål. 

Prester, biskoper, religiøse ledere, professorer, advokater, stortingsmedlemmer, rådgivere, 

utlendinger, hest løp, spill og gambling.  

Steder: Rettslokaler, offentlige bygninger, katedraler, kirker, altere, fremmede land. 

Naturen: Store snille dyr som hester, elefanter, dolfiner, hval, påfugl, fasaner, Tordenvær. 

Tin, sink, safir, marmor, topas, ametyst, turkis og smaragder. 
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Generelt: Bruker et år gjennom et tegn og 12 år gjennom alle tegnene. Fremgang, hell og lykke, 

men også overdrivelse, mangle bakkekontakt, oppblåst, ser ikke andres behov, egeninteresse. 

 

 

 

                                           SATURN 

 

       
 

 
• Ukedag: Lørdag. 

• Symbol: Materiens kors over/siden til voksende ånd. 

• Mytologi: Kronos, Saturn, hersker – tid, land, karma. 

• Hersker: Steinb.,Vannm. (trad.), 10. & 11. Hus. 

• Kretsløp: 29.5 år rundt Solen. 

• Kropp: Knær, skjellet, hud, tenner, konkkler. 

• Der Jupiter ser muligheter, ser Saturn begrensninger. 

• Pessimisme, angst  og redsel for å misslykkes. 

 

Psykologi: Viser vår skjulte redsel, hvor vi synes vi ikke strekker til. Pessimisme, angst og redsel 

for ikke å lykkes. Trekker tidsaspektet i livet og maner oss til forsiktighet, disiplin og organisasjon. 

Realiserer våre drømmer, men krever tiltak, hardt arbeid og erfaring.  

Menneske: Fedre, besteforeldre, eldre slektninger. Lærere, de som utøver disiplin.  

Sosialt: Grenser, murer og vegger, sikkerhetssystemer, skatteinkrevere, rettssystemer, politi, 

klovner, karneval, rørleggere, landbruksarbeidere, vitenskapsmenn, munker, heremitter og enslige 

Steder: Ruiner, gamle borger, dynger, ørkener, skoger, graver, inngangs partier til bygninger. 

Naturen: Hunder, griser, ugler, kråke, giftige planter, kalt vær. Bly, diamanter, kull, svart steiner. 

Generelt: Streng, men rettferdig læremester. Krever balansegang. Blir det for mye struktur, blir vi 

fastlåste.  Blir det for lite struktur, blir det kaos. 
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                                            URANUS 
 

      
 

 

 

 
• Oppdaget: 1781.  

• Mytologi: Oranus, Promotheus, Gresk himmelgud. 

• Kretsløp: 84 år rundt Solen og 7 år i et tegn. 

• Hersker: Vannmannen og 11. Hus. 

• Høgere oktav av Merkur. 

 Lærer oss å tenke sidelengs, annerledes.  

• Even til å behandle andre med respekt, som oss selv.  

• Evne til å være innovativ, original og eksentriske 

• Planeten mot strømmen  

 

Psykologi: Hvor vi er ukonvensjonelle, bryter tradisjoner og gjør ting på en ny måte. Bryter ned 

begrensinger. Søker frihet, individualisme og er geniale. Hvor vi ikke passer inn i det etablerte 

samfunnet. Med lynets hastighet gir oss inspirasjon, forstpelse og kunnskap. Outsidere. 

Menneske: Oppfinnere, piloter (+ME), revolusjonære, anarkister, magikere, astrologer, fritenkere. 

Sosiale: Folk vi ikke har kontakt med, ex partner, fremhever individets frihet, demokrati, 

fagorganisasjoner, protestbevegelser, menneskerettighets organisasjoner, IT teknologi, vitenskap,  

Steder: Flyplasser, romfartssentrer, atomenergianlegg, elektrisitetsgeneratorer, kraftstasjoner. 

Natur: Kvikksølv, orkaner, uforutsigbart vær mønster. 

Generelt: Ble oppdaget i tiden rundt den franske og amerikanske revolusjonen.   
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                                             NEPTUN  

            
 

 

 
• Oppdaget: 1846. 

• Mytologi: Poseidon i Hellas, Neptun hos romerne. 

• Kretsløp: 165 år rundt Solen. 14 år i et tegn. 

• Kropp: Føttene. 

• Høgere oktav av Venus 

• Hersker: Fiskene og 12. Hus. 

• Hvor vi vil forenes med ”Enheten”. 

• Inspirasjon og kreativitet.  

• Selvbedrag og virkelighetsflukt.  

 

 

Psykologi: Smelte sammen med det Guddommelige, gjennom å oppløse vår egen identitet. Frihet 

fra ego. Våre drømmer og visjoner. Grenseløs, dyp og uforutsigbar som havet. Virkelighetsflukt 

gjennom alkohol, piller og narkotika ved negativ utflukt. Kunst og kreativt, ved positive energier. 

Menneske: Dansere, artister, kunstnere, musikere, synske, i yrker som hjelper andre, fiskere. 

Sosiale: Gass og oljeforekomster (fra havet), shipping, underholdningsbransjen, mote, syke,  

spiritualisme, fiskere, sykehus og pleiere. Bryggerier. Kommunisme, sosialisme, velferdsstat.  

Steder: Gas og kraftstasjoner, oljeplattformer, sykehus, fengsler, institusjoner, kloster. 

Natur: Hav og sjø legemer og elementer. Flodbølger. Små øyer.  

Generelt: Oppdaget omrent samtidig som februarrevolusjonen og det kommunistiske manifest. 
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                                                             PLUTO 
 

 

     
 

 

 

• Oppdaget: 1929/30. 

• Mytologi: Hades – Pluto, underverdenens gud. 

• Kretsløp: 248.5 år rundt Solen. Gj.snitt 21 år/tegn. 

• Hersker: Skorpionen og 8. Hus. 

• Kropp: Kjønnsorganer og genitalier. 

• Høgere oktav av Mars. 

• Bemyndige og lage dype transformasjoner. 

• Død, gjenfødes, undertrykking,  og sex. 

 

 

Psykologi: Mulighet til å forandre livsstil og oppførsel som ikke lenger er hensiktsmessig. Noe må 

dø for at noe nytt kan bli født og vokse fram. Forsvarssystemer utviklet som barn. Undertrykte    

følelser og opplevelser, bevisst eller ubevisst. Bringer fram det som er skjult. Makt og kontroll. 

Menneske: Detektiver, psykologer, tyranner, kunstnere, gravere, begravelsesbyråer, renovasjon 

Sosiale: Store verdier og makt. Mafia, kriminelle og underverdenen, hemmelige eller okkulte 

organisasjoner. CIA. Atomverk industrien. Psykoterapi. Terrorister. Fanatisme og tyranni. 

Kidnapping og misbruk. Forandring til det bedre, men vanligvis ikke uten kamp. 

Steder: Gruver, giftige avfallplasser, underjordiske mineraler og resurser, Atom kraft (+ UR). 

Natur: Forandring fra en tilstand til en annen. Slanger kaster skinnet. Sykluser. Vulkaner. 

Generelt: Fuglen Phønix som brente seg selv for å gjenoppstå som sterkere og mer harmonisk.  
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                                         CHIRON 
 

 

 

        
 

 

 

• Oppdaget: 1986. 

• Mytologi: Den sårede healeren. Centauer. 

• Hersker: Er ikke hersker over hus eller tegn. 

• Kretsløp: Ovalt og nesten 50 år rundt Solen. 

• Brobygger mellom to verdener. 

• Mester og  lærer i krigføring og healing.  

• Hvor vi føler oss såret, greier ikke å helbrede oss selv. 

• Isolerte, alene, tilsidesatt og uten retninger. 

• Våre sår gir oss styrke. 

 

 


